
Els pronoms 

1. Indica a quina persona gramatical pertanyen els pronoms personals en 

negreta: 

 

“En Jaume volia que l’Elvira anés a l’estudi de Montsent, on explicaven 

més de lletra i comptes. Jo vaig dir-li que seria bó que aprengués 

també de cosir i ell va somriure. Havíem sortit junts, en Jaume i jo, a 

recollir els animals cap a la banda de Sant Damià. Feia un dia lluent, 

feia temps que no vèiem un dia com aquell, i tot semblava existir dins 

un mirall immens. Les nenes eren a l’hort amb l’oncle mentre nosaltres  

tornàvem amb vedells i vaques cap a casa. Elles ajudaven sempre la tia 

en les feines de casa, i després sortien a jugar fins a l’hora de sopar; 

això era el que més els agradava. // MARIA BARBAL. Pedra de tartera. 

 

2. Completa les oracions següents amb el pronom possessiu o 

demostratiu adequat: 

 

a) Aquesta no és la teva jaqueta, és la _________. 

b) No vull aquesta bicicleta, vull __________. 

c) En Jordi m’ha dit que aquest gos no és de la Maria sinó que és 

___________. 

d) Tinc uns mitjons a la motxilla que no són els _______. 

e) No m’has dit res de nou, tot ________ jo ja ho sabia. 

f) El teu cotxe ha aparcat vora el _______. 

g) ________ que dius és molt més interessant que _____ que em vas 

dir ahir. 

 

3. Encercla els pronoms personals, demostratius i possessius que hi ha en 

aquest text i després classifica’ls: 

 

“Senyor metge, 

No s’estranyi que li expliqui per escrit el que em passa. No s’estranyi 

que firmi aquesta carta amb un nom que no és el meu. Potser si rumia 

amb calma endevinarà qui sóc, però jo, si és que el meu mal no té cura, 



més m’estimaria que no ho endevinés. Si ho endevina, jo, davant de la 

gent, sempre ho negaré –perquè, entre nosaltres, si vostè ho endevina, 

aviat ho sabrà tothom. Si el meu mal no té remei, contesti’m també per 

escrit. D’això que li explicaré ara, no n’he parlat amb ningú.” 

 

4. Completa la carta amb els pronoms personals, demostratius i 

possessius que hi falten: 

 

“Estimada Esperança, 

 

Gràcies per les fotografies que em vas enviar. __________ sí que són 

bones i no les que vaig fer _________. Sembla que ja ens quedin molt 

lluny les vacances, però de fet aquí no s’està tan malament. 

La Isabel i _______ estem planejant una altra sortida. _____________ 

ens ho vam passar molt bé l’altra vegada, i vosaltres? En Josep Maria i 

en Jordi preferirien que féssim una volta en caiac pel Canal Olímpic, 

però  _________ s’ha de parlar amb més calma. 

La idea d’anar a la Cerdanya és _________, però admetem qualsevol 

altra proposta; la ___________ no té per què ser la millor. 

Bé, ________ el que espero amb més il·lusió és rebre notícies 

_____________ i ja quedarem per trobar-nos i parlar de tot ______ i 

també d’______  altre que m’has d’explicar. 

Un petó molt fort. 

Rosa” 

     

 


